REPUBLICA MOLDOVA
CONSILlUL RAIONAL EDINEŢ

DECIZIE nr. 4/8
din 08 august 2015
Cu privire la constituirea Comisiei de concurs
pentru ocuparea funcțiilor publice vacante
În temeiul art.43 alin (1) lit.n) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală, art.28,.29 alin.(2) lit.c) din Legea Republicii Moldova cu
privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158-XVI din 4 iulie 2008,
Regulamentului privind ocuparea funcției publice vacante prin concurs aprobat prin
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.201 din 11 martie 2009, avizului Comisiei
consultative de specialitate, Consiliul Raional Edineț DECIDE:
1. În scopul desfăşurării concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
subordonate Consiliului raional, se constituie Comisia de concurs în următoarea
componenţă:
GARAS Iurii
 președinte al raionului, președintele comisiei;
GRIGORIEVA Ecaterina  șef Serviciului resurse umane, secretarul comisiei;
TIMOTIN Natalia
 specialist principal Serviciul juridic, Aparatul președintelui;
GUBCEAC Dmitrii
 consilier fracțiunea PDM;
NEPEIVODA Igori
 consilier fracțiunea PDM;
ZIMIN Larisa
 consilier fracțiunea PCRM;
FLOREA Ovidiu
 consilier fracțiunea PSRM;
MOREA Anatolie
 consilier fracțiunea PLDM;
BANARU Daniela
 consilier fracțiunea PPPN.
2. Comisia de concurs își va desfășura activitatea in strictă conformitate cu prevederile
Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs.
3.Membrii Comisiei de concurs vor elabora variantele lucrărilor scrise, grilele de evaluare
și lista întrebărilor de bază pentru interviu.
4.În caz de necesitate în activitatea comisiei vor fi implicați funcționari publici specialiști
în domeniu pentru a examina probele scrise ale candidaților și a prezenta comentarii asupra
lor, care vor servi drept suport pentru aprecierea acestora de către membri comisiei.
5. Se stabilește, că în caz de eliberare a membrilor Comisiei de concurs din funcţiile
deţinute, atribuţiile lor în cadrul Comisiei vor fi preluate de persoanele nou-desemnate în
funcţiile respective, fără a fi aprobată o nouă decizie.
6. Se abrogă decizia Consiliului raional Edineț nr.4/4-2 din 12 august 2011 cu modificările
ulterioare.
7. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe site-ul oficial al
Consiliului raional www.edinet.md și se comunică prin transmiterea copiei:
Oficiului Teritorial Edineț al Cancelariei de Stat;
Președintelui raionului Edineț.
Preşedintele şedinţei
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